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Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de
regering gegeven antwoorden

338
Vragen van het lid Verhoeven (D66) aan de Minister van Justitie en Veiligheid
over het bericht «Gezichtendatabase van politie bevat foto’s van 1,3 miljoen
mensen» (ingezonden 18 september 2019).
Mededeling van Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) (ontvangen
14 oktober 2019).
Vraag 1
Zijn er naast het systeem Catch Strafrecht Verdachte en Veroordeelde (Catch)
nog andere gezichtsherkenningssystemen die door de politie gebruikt
worden?1
Vraag 2
Worden gezichtsherkenningssystemen ook toegepast in de openbare ruimte?
Zo ja, kunt u beschrijven hoe dit in de praktijk vormgegeven is?
Vraag 3
Gebruikt de politie scraping technieken voor andere doeleinden, specifiek
voor doeleinden ten behoeve van gezichtsherkenning of anderszins? Zo ja,
welke?
Vraag 4
Wat is de reden dat tijdens een audit zoals bedoeld in artikel 33 Wet
politiegegevens (Wpg) niet wordt gekeken naar specifieke werkwijzen of
systemen? Is toetsing aan de praktijk niet juist noodzakelijk voor een
effectieve audit? Bent u bereid toe te zeggen dat volgende audits (art. 33
Wpg) worden uitgebreid zodat ook gekeken wordt naar de feitelijke situatie
bij specifieke werkwijzen en systemen?
Vraag 5
Ziet u het overschrijven van de wettelijke bewaartermijnen als een inbreuk op
de beveiliging (art. 33a Wpg) en de onrechtmatige verwerking na de
wettelijke bewaartermijn als een risico voor de rechten en vrijheden van de
betrokkenen? Zo ja, worden deze overschrijdingen aan de Autoriteit Persoonsgegevens en aan de betrokkenen gemeld?
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Mededeling
Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het lid Verhoeven (D66),
van uw Kamer aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het bericht
«Gezichtendatabase van politie bevat foto’s van 1,3 miljoen mensen»
(ingezonden 18 september 2019) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen
worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie is
ontvangen.
Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.
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